
 
         Skåne 
 
 
Vintertinget hölls i Torup och 
konferensgården HosMig den 25 januari. 
Inleddes som seden är numera med 
orientering, följt av sedvanliga 
programmet. Som kulturellt inslag, fick vi 
en riklig information, om traktens slott och 
gårdar och dess olika ägare. 
 
  
Stödet till Skånes OF har utgått som 
tidigare.  
Fyra stipendier till juniorer och fyra 
uppmuntringspriser till pojkar har utdelats. 
Stipendiet till ungdomsledare delades 
också ut.  Skånes Skogsflickor och 
ungdomskommittén i Skånes OF fick som 
vanligt ett antal I Kärrkanten som gåva. 
 
 
Silvermärke delades vid bålet ut till:  
Ledande karl: Lars Brolin. 
Löpande karl: Magnus Larsson. 
 
  
I Kärrkanten utkom med sin 73 upplaga. 
Det var de Södra karlarna som hade 
producerat sin tredje utgåva. 
 
Sju nya karlar dubbades vid bålet:  
Håkan Eriksson, Magnus Granqvist, Rolf 
Gustafsson, Jan Hansson, Jan Ottmar, 
Stefan Pålsson och Ken Ragnarsson. 
 
Nio karlar har under året lämnat oss: 
Lars I Hansson, Nils Persson, Åke 
Åkesson, Bror Rees, Jarl Åkesson, Lennart 
Tallinger, Bengt Saltin, Ragnar Bengtsson 
och Nils Bohman.  

Årskrönika 2014 
76 verksamhetsåret 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 239 
 
Gränsvandring längs gamla gränsen den 
29-30 maj. Ett 20-tal deltagare ställde upp. 
 
Skogskarlsfejden: I Tilsvilde arrangerade 
Nordsjällands Skogskarlar 2014 års fejd 
den 24 maj. Ett 90-tal deltagare gjorde upp 
om vandringspriset, varav 26 var från 
Skåne. I år blev det en förkrossande seger 
för Skåne och en första inteckning i det 
nya vandringspriset. Två ungkarlar ingick i 
det segrande Skånelaget. Nästa år tar 
Halland över värdskapet. 
 
Då det numera finns så många 
sprinttävlingar, har Skogskarlarna problem, 
med att finna datum för Gränsvandring och 
Skogskarlsfejd. När dessa arrangemang 
datumsätts, hoppas vi att du bokar in dessa. 
 
Höstträffen en fredagskväll i Höör då 
karlarna har sällskap av huldrorna, hade 
ett 70-tal deltagare. Bertil ”Obon” Nilsson 
berättade om sina upplevelser inom 
orienteringen, med tyngdpunkt på sin tid 
som reporter. Efter fikapausen tog Ole 
Tryggesson oss med på en fotoresa i flera 
av Sveriges nationalparker. 
 
Hemsida: Omfattande information om 
klubben finns på vår hemsida. 
http://skogskarlar.se 
 
Rådet har under året haft ett protokollfört 
sammanträde och i övrigt haft kontakt via 
e-post, telefon och vid orienteringsträffar. 
 
Sagan om Skogskarlarna supplementet 
1981-2010, finns hos Talmannen för 50:- 
 
 
Knislinge 31 december 2014 
BertilOttosson 
Skrivare 
 


